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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

ഒനഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016  ജൂണ് 27  തനിങ്കള

വഭാലലലാം 162]                            ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                   [നമ്പര് 4

നനിയമസഭ  2016  ജൂണ്  മഭാസലാം  27-ാം തതീയതനി  തനിങ്കളഭാഴ്ച  രഭാവനിലല  9.00
മണനികട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  സതീകര്  ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദലക്ഷതയനില
നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില കയഭാഗലാം കചേര്ന.

മനി  .   സതീകര്:  ഓര്ഡര്, ഓര്ഡര്.....,

ചേരകമഭാപചേഭാരലാം

ടനി  .   എസട്ട്  .   കജഭാണനിലന്റെ നനിരലഭാണലാം

മനി  .   സതീകര്: മുന്  നനിയമസഭഭാ  സതീകര്  ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ്  2016  ജൂണ്
9-നട്ട് അന്തരനിച.  പത്തനലാംതനിട ജനില്ലയനില കേല്ലൂപഭാറ ലതകകമുറനിയനില മത്തഭായനിയുലട
മകേനഭായനി 1939 ഒകകഭാബര് 21-നട്ട് ടനി. എസട്ട്. കജഭാണ് ജനനിച. ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി എസട്ട്. ബനി.
കകേഭാകളജട്ട്  വനിദലഭാര്തനിയഭായനിരനിലക  വനിദലഭാര്തനി  പ്രസഭാനത്തനില  സജതീവമഭായനി
പലങ്കടുത്തുലകേഭാണട്ട്  ലപഭാതുപ്രവര്ത്തന  രലാംഗലത്തത്തനി.  എറണഭാകുളലാം  കലഭാ
കകേഭാകളജനില  നനിനലാം  നനിയമബനിരുദലാം  കനടനിയ  കശേഷലാം  ലലഹകകഭാടതനി
അഭനിഭഭാഷകേനഭായുലാം  പ്രവര്ത്തനിച.  കകേരള  കകേഭാണ്ഗ്രസനിലൂലട  ലപഭാതുപ്രവര്ത്തന
രലാംഗത്തട്ട് അകദ്ദേഹലാം സജതീവമഭായനി.

1970,  1977,  1982,  1996  വര്ഷങ്ങളനില യഥഭാക്രമലാം  നഭാലട്ട്,  അഞട്ട്,  ഏഴട്ട്,
പത്തട്ട്  കകേരള  നനിയമസഭകേളനികലകട്ട്  കേല്ലൂപഭാറ  മണ്ഡലത്തനില  നനിനട്ട്  അകദ്ദേഹലാം
ലതരലഞ്ഞെടുകലപട. 

നഭാലഭാലാം  കകേരള നനിയമസഭയുലട കേഭാലയളവനില  1976  ലഫെബ്രുവരനി  17  മുതല
1977 മഭാര്ചട്ട് 25 വലര അകദ്ദേഹലാം സതീകര് പദവനി വഹനിച.  36- ാാമലത്ത വയസനിലഭാണട്ട്
ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ് സതീകറഭായലതങ്കനിലലാം സഭലയ കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നനിയനനിക്കുനതനില
അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ ലലനപുണലലത്ത മുതനിര്ന അലാംഗങ്ങള കപഭാലലാം പ്രശേലാംസനിചനിടണട്ട്.
സഭഭാനഭാഥലനന  നനിലയനില  സഭയുലട  അന്തസലാം  യശേസലാം  പരനിപഭാലനിക്കുനതനില
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അകദ്ദേഹലാം  മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച.   തുടര്നട്ട്  1978  ഒകകഭാബര്  19  മുതല
ഒകകഭാബര് 27  വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില എ.  ലകേ.  ആന്റെണനി മനനിസഭയനിലലാം  1978
ഒകകഭാബര്  29  മുതല  1979  ഒകകഭാബര്  7  വലരയുള്ള  കേഭാലയളവനില  പനി.  ലകേ.
വഭാസുകദവന്  നഭായര്  മനനിസഭയനിലലാം  ഭക്ഷല-സനിവനില  സലലപ്ലെെസട്ട്  വകുപ്പുകേളുലട
ചുമതല  നനിര്വ്വഹനിചനിടള്ള  അകദ്ദേഹലാം  തലന്റെ  വകുപ്പുകേളനില  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ
പരനിഷഭാരങ്ങള  നടപനില  വരുത്തുനതനിനട്ട്  മുന്കേലയ്യെടുത്തു.  നനിയമസഭയുലട
എസനികമറട്ട്സട്ട്  കേമ്മേനിറനി  ലചേയര്മഭാന്  എന  നനിലയനിലലാം  സഭാമഭാജനികേന്  എന
നനിലയനിലലാം അകദ്ദേഹലാം ശകദയമഭായ പ്രവര്ത്തനമഭാണട്ട് നടത്തനിയതട്ട്. ഏതു പദവനികേള
വഹനിക്കുകമ്പഭാഴലാം, ജനങ്ങളുമഭായുള്ള അസഭാധഭാരണ ബനലാം അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ സവനികശേഷ
രതീതനിയഭായനിരുന. ഇതട്ട് പുതുതലമുറയനിലല ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേര്കട്ട് മഭാതൃകേയഭാണട്ട്.

കകേരള കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്  (ലജ)  ലലവസട്ട് ലചേയര്മഭാന്,  കകേരള കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്  (എലാം)
ലലവസട്ട് ലചേയര്മഭാന്,  കകേരള കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്  (എലാം)  ഉനതഭാധനികേഭാര സമനിതനി അലാംഗലാം,
കേവനിയൂര് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് അലാംഗലാം തുടങ്ങനിയ ചുമതലകേളുലാം  അകദ്ദേഹലാം വഹനിചനിടണട്ട്.
കകേരള  കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്  (ലസകേക്യുലര്)   ലചേയര്മഭാനഭായുലാം  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന.  നനിയമ,
വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലകേളനിലലാം അകദ്ദേഹലാം സജതീവമഭായനിരുന.

ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണനിലന്റെ  നനിരലഭാണകത്തഭാലട  കേഴനിവുറ  ഒരു  സഭാമഭാജനികേകനയുലാം
ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേര്കട്ട് മഭാതൃകേയഭായ,  ആദര്ശേശേഭാലനിയഭായ ഒരു രഭാഷതീയ പ്രവര്ത്തകേകനയുലാം
ഭരണഭാധനികേഭാരനികയയുമഭാണട്ട് നമുകട്ട് നഷ്ടമഭായനിടള്ളതട്ട്.

9.02 A.M]

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്):   സര്,  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണരലാംഗത്തുലാം
ഭരണകനതൃതത്വത്തനിലലാം ഒരുകപഭാലല തനിളങ്ങനിയ ശകദയമഭായ രഭാഷതീയ വലകനിതത്വത്തനിലന്റെ
ഉടമയഭായനിരുന ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ്.  ജനകേതീയ പ്രശ്നങ്ങള  ലപഭാതുവനിലലാം മലകയഭാര
കേര്ഷകേരുലട   പ്രശ്നങ്ങള   പ്രകതലകേനിചട്ട്   ഏലറടുക്കുനതനിലലാം അവയട്ട് പരനിഹഭാരലാം
കതടുനതനിലലാം  ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ്  വഹനിച പങ്കട്ട്  അകദ്ദേഹലത്ത കേര്ഷകേ ജനതയട്ട്
പ്രകതലകേലാം  പ്രനിയങ്കരനഭാകനിയനിരുന.  കകേരളത്തനിലന്റെ  തനതഭായ  ആവശേലങ്ങള
ജനശദയനിലലാം  കകേന്ദ്രശദയനിലലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനില  സവനികശേഷ  തഭാല്പരലമഭാണട്ട്
എനലാം ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ് കേഭാടനിയതട്ട്.  ലനലക്കൃഷനികഭാരുലടയുലാം റബ്ബര് കൃഷനികഭാരുലടയുലാം
തഭാല്പരലങ്ങളുലട  പ്രധഭാന  വകഭാകളനില  ഒരഭാളഭായനിരുന  ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ്.
നനിയമസഭഭാ  പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ  ആദലഘടത്തനില  തലന  നനിയമസഭയുലട
സതീകറഭായനി  ശകദയനഭായ  വലകനിയഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹലാം.  സഭഭാലാംഗങ്ങളുലട
അധനികേഭാരഭാവകേഭാശേങ്ങള  ഉയര്ത്തനിപനിടനിക്കുനതനില  ലപഭാതുലവ  നനിഷ്പക്ഷതകയഭാലട
അകദ്ദേഹലാം  മഭാതൃകേ  കേഭാടനി.   രണഭാലാം  ഘടത്തനിലഭാകേലട,  കേഭാരലക്ഷമതകയഭാലട  വകുപട്ട്



ചേരകമഭാപചേഭാരലാം 3

ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന മനികേവുറ മനനി എന നനിലയനിലലാം അകദ്ദേഹലാം തലന്റെ വലകനിമുദ
പതനിപനിച.  സഭലയ നനിയനനിക്കുകേ എന ദദൗതലലാം ശകദയമഭാലാംവനിധലാം നനിര്വ്വഹനിചട്ട്
സതീകര് സഭാനത്തുള്ള തലന്റെ മനികേവട്ട് കകേരളലത്ത കബഭാധലലപടുത്തനിയ കനതഭാവഭാണട്ട്
അകദ്ദേഹലാം.   1970-ലലാം  1977-ലലാം  1982-ലലാം  1996-ലലമഭാലക  സഭയനില  വളലര
ശകദയ സഭാനനിദലമഭായനിരുന ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണനിനട്ട് തലന്റെ നനിയമപരനിജഭാനവുലാം
അഭനിഭഭാഷകേവൃത്തനിയുലാം സതീകര് എന നനിലയ്ക്കുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം മനനി എന
നനിലയ്ക്കുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം പ്രകയഭാജനകേരമഭായനി.   ഭക്ഷല -സനിവനില സലലപ്ലെെസട്ട്
മനനിയഭായനിരനിലക  നലഭായ  വനിലയട്ട്  അവശേലസഭാധനങ്ങള  എത്തനിക്കുനതനില
അകദ്ദേഹലാം കേഭാടനിയ തഭാല്പരലലാം ലപഭാതുജന ശദ പനിടനിചപറനിയനിരുന. മഭാകവലനി കസഭാര്
വരുലാംമുമ്പട്ട് ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ് ഏര്ലപടുത്തനിയ കകേരള കസഭാറുകേള ലപഭാതുവനിതരണ
രലാംഗലത്ത ഫെലപ്രദമഭായ ഇടലപടലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനിലയനിരുത്തലപട.  മനനി എന
നനിലയട്ട്   ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ് നടത്തനിയ ചേനില പ്രവര്ത്തനങ്ങള സഭയുലട  ആലകേ
പ്രശേലാംസ  പനിടനിചപറനിയനിരുന.  ലലഹകകഭാടതനിയനിലല  സതീനനിയര്  അഭനിഭഭാഷകേന്,
കേര്ഷകേ  ജനതയുലട  കനതഭാവട്ട്,  ഭരണലലനപുണലമുള്ള  മനനി,  നനിയമസഭയനില
ഇരുപക്ഷത്തനിലന്റെയുലാം കസ്നേഹഭാദരങ്ങള പനിടനിചപറനിയ കേഴനിവുറ സതീകര് എനനിങ്ങലന
കകേരളത്തനിലന്റെ  ലപഭാതുജനഭാധനിപതല  മണ്ഡലത്തനിനട്ട്  ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ്  നലകേനിയ
സലാംഭഭാവനകേള  കകേരള  ചേരനിത്രത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാണട്ട്.  കകേരള  കകേഭാണ്ഗ്രസനിലൂലട
ശകദയമഭായ  തലങ്ങളനികലകട്ട്  ഉയര്ന  അകദ്ദേഹലാം  ഒരു  ഘടത്തനില  കകേരള
കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്  (ലസകേക്യുലര്)-ലന്റെ  കനതഭാവഭായനി.  പല  പതനിറഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിലന്റെ
ലപഭാതുരഭാഷതീയത്തനിലന്റെ  മുന്നനിരയനിലണഭായനിരുന  ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണനിലന്റെ
നനിരലഭാണത്തനില ദദുഃഖലാം കരഖലപടുത്തുന. സഭയ്ക്കുലാം കകേരളത്തനിനലാം കേനത്ത നഷ്ടമഭാണട്ട്
ഇദൗ വനികയഭാഗലാം.  ആ സ്മരണയട്ട് മുനനില ആദരഭാഞ്ജലനികേള   അര്പനിക്കുന.

9.06 A.M]

പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവട്ട് (ശതീ  .    രകമശേട്ട്  ലചേനനിത്തല):   സര്,  കകേരളത്തനിലല
കേര്ഷകേരുലട ശേബ്ദമഭായനിരുന യശേദുഃശേരതീരനഭായ ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ്.  അകദ്ദേഹലാം ഇദൗ
നനിയമസഭയനില  ഗൂഡല്ലൂരനിലല  മലയഭാളനികേളഭായ  കേര്ഷകേലര  കുടനിയനിറക്കുനതുമഭായനി
ബനലപടട്ട്  നടത്തനിയ  കപഭാരഭാടലാം  ശകദയമഭായനിരുന.  സഭയ്ക്കുകേത്തുലാം  പുറത്തുലാം
കേര്ഷകേരുലട  അവകേഭാശേങ്ങളകട്ട്  കവണനി  നനിരന്തര  കപഭാരഭാടലാം  നടത്തനിയ
സദൗമലതയുലട  പ്രതതീകേമഭായനി  ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണനിലന  വനിലയനിരുത്തഭാന്  കേഴനിയുലാം.
കകേരള  നനിയമസഭയനില  അകദ്ദേഹലാം  അലാംഗമഭാകുനതട്ട്  കേല്ലൂപഭാറ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില  നനിനഭാണട്ട്.  ഇനട്ട്  കേല്ലൂപഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലമനില്ല,  ഇനട്ട്  അതട്ട്
തനിരുവല്ല  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാണട്ട്.  1970-1977  കേഭാലഘടത്തനില
നനിയമസഭയനികലകട്ട് വന ടനി. എസട്ട്. കജഭാണ് സഭാധഭാരണകഭാരുലാം പഭാവലപടവരുമഭായ
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കേര്ഷകേരുലടയുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലടയുലാം  അവകേഭാശേങ്ങള  ക്കുകവണനി  എനലാം  നനില
ലകേഭാണനിരുന.  1976-ല ലമഭായതീന്കുടനി ഹഭാജനിയുലട രഭാജനിലയത്തുടര്നട്ട്  36-ാാമലത്ത
വയസനില  ഏറവുലാം  പ്രഭായലാം  കുറഞ്ഞെ  സതീകര്മഭാരനില  രണഭാമനഭായനി  അകദ്ദേഹലാം
ചുമതലകയലക്കുകേയുണഭായനി.  അഞഭാലാം കകേരള നനിയമസഭയനില ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ്
എ.  ലകേ.  ആന്റെണനി  മനനിസഭയനില  9  ദനിവസലാം  ഭക്ഷല-സനിവനില  സലലപ്ലെെസട്ട്
വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന.  1978-ലല   പനി. ലകേ. വനി. മനനിസഭയനില  ഏകേകദശേലാം ഒരു
വര്ഷകഭാലലാം വതീണ്ടുലാം ഭക്ഷല വകുപ്പുമനനിയഭായുലാം പ്രവര്ത്തനിചനിടണട്ട്.  സതീകര് എന
നനിലയനിലലാം  മനനി  എന  നനിലയനിലലാം  പ്രഭാഗതലലാം  ലതളനിയനികഭാന്  അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്
സഭാധനിചനിരുന.  ലളനിതജതീവനിതലാം  ലകേഭാണട്ട്  എല്ലഭാവലരയുലാം  ആകേര്ഷനിക്കുന  ഒരു
പ്രകൃതമഭായനിരുന അകദ്ദേഹത്തനികന്റെതട്ട്.  തനനികട്ട് ശേരനിലയനട്ട് കതഭാനന പഭാതയനില
സഞരനികഭാന് ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ് ഒരനികലലാം മടനി കേഭാടനിയനിരുനനില്ല.  ഇദൗ സഭയുലട
എസനികമറട്ട്സട്ട്  കേമ്മേനിറനി  ലചേയര്മഭാന് എനള്ള നനിലയനിലലാം  1999-ലല കകേരള കകേഭാ-
ഓപകററതീവട്ട് ലസഭാലലസറനി (കഭദഗതനി) ബനില സലാംബനനിച ലസലകട്ട് കേമ്മേനിറനി അലാംഗലാം
എനള്ള  നനിലയനിലലാം  അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്  പ്രഭാഗതലലാം  ലതളനിയനികഭാന്  കേഴനിഞ്ഞെനിടണട്ട്
എനള്ളതട്ട്  എടുത്തുപറകയണ  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ജനകേതീയ  പ്രശ്നങ്ങള  സഭയനില
ഉനയനിക്കുന  കേഭാരലത്തനില  ഒരു  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേന്  എന  നനിലയനില
അകദ്ദേഹലാം നൂറുശേതമഭാനലാം വനിജയമഭായനിരുന. മനനി എന നനിലയനില  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനി  ഇവനിലട  ചൂണനികഭാണനിചതുകപഭാലല  അകദ്ദേഹലാം  ആരലാംഭനിച  കകേരള
കസഭാറുകേള  വളലരകയലറ  ശദ  പനിടനിചപറനിയനിരുന.  ഭക്ഷല  വകുപ്പുമനനി  എന
നനിലയനില  ലപഭാതുവനിതരണ  കമഖലലയ  ശേകനിലപടുത്തഭാനലാം  അതുവഴനി
വനിലകയറത്തനില  നനിനലാം  ജനങ്ങലള  രക്ഷനികഭാനമുള്ള  നനിരവധനി
കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേളകട്ട്  കനതൃതത്വലാം  ലകേഭാടുകഭാനലാം  കകേരള  കകേഭാണ്ഗ്രസനിലന്റെ
സമുനതനഭായ കനതഭാവഭായനി വനിവനിധ തലങ്ങളനില പ്രവര്ത്തനികഭാനലാം അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്
സഭാധനിചനിടണട്ട്.   നല്ല മനനി,  നല്ല സതീകര്,  നല്ല നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേന് എനതീ
നനിലകേളനിലലല്ലഭാലാം  ജനങ്ങകളഭാലടഭാപലാം  ജതീവനിച;  അവരുലട  ഹൃദയത്തനില  സഭാനലാം
പനിടനിച സമുനതഭായ ഒരു കനതഭാവനിലനയഭാണട്ട് ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണനിലന്റെ നനിരലഭാണലാംമൂലലാം
നഷ്ടമഭായനിരനിക്കുനതട്ട്. ഞഭാന്  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  ഓര്മ്മേകേളകട്ട്  മുമ്പനില
ആദരഭാഞ്ജലനികേള അര്പനിക്കുന

9.09 A.M]

റവനന്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശേഖരന്):  സര്,
അങലാം  ബഹുമഭാനലരഭായ  മുഖലമനനിയുലാം  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവുലമല്ലഭാലാം  ചൂണനികഭാണനിചതു
കപഭാലല  വനിദലഭാര്തനി  രഭാഷതീയത്തനിലൂലടയഭാണട്ട്  ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ്  ലപഭാതുരലാംഗകത്തകട്ട്
കേടനവനതട്ട്.  അകദ്ദേഹലാം പനിനതീടട്ട് കകേരള നനിയമസഭയനില അലാംഗമഭാവുകേയുലാം ലചേയ.
നഭാലട്ട്  തവണ വനിജയനിചട്ട്  സഭയനില എത്തനിയ അകദ്ദേഹലാം  സതീകറുലാം  മനനിയുലാം  ആയനി.
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അതനിലലല്ലഭാലാം ഉപരനിയഭായനി ഏറവുലാം നല്ല കേര്ഷകേ സുഹൃലത്തന നനിലയനില കൃഷനികഭാരലന്റെ
തഭാലപരലങ്ങള  ഉയര്ത്തനിപനിടനിക്കുനതനില  എല്ലഭാകേഭാലത്തുലാം  വളലര  ശദയൂനനിയ
പ്രവര്ത്തനലാം സലാംഘടനിപനിച ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭായനിരുന അകദ്ദേഹലാം.ലലഹകകഭാടതനിയനിലല
പ്രമുഖനഭായ  അഭനിഭഭാഷകേനഭായനിരുന  അകദ്ദേഹലമനട്ട്   നമുലകല്ലഭാവര്ക്കുലാം
അറനിയഭാവുനതഭാണട്ട്.  അകതഭാലടഭാപലാം  തലന  ഏറവുലാം  വലനിയ  വനിദലഭാഭലഭാസ
പ്രവര്ത്തകേനഭായുലാം  അകദ്ദേഹലത്ത കേഭാണഭാന് കേഴനിയുലാം.  മല്ലപളളനിയുലട  ശേനിലപനിലയനഭാണട്ട്
അകദ്ദേഹലത്ത  വനികശേഷനിപനിക്കുനതട്ട്.  ആ  കമഖലയനില   വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള
ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിലലാം ആ പ്രകദശേലത്ത മുകനഭാടനയനിക്കുനതനിലലാം അകദ്ദേഹലാം നലകേനിയനിടളള
സലാംഭഭാവനകേള വളലര വലതഭാണട്ട്. ശതീ. എ. ലകേ. ആന്റെണനിയുലടയുലാം സഖഭാവട്ട് പനി.ലകേ.വനി.-
യുലടയുലാം  മനനിസഭകേളനില   അലാംഗമഭായനിരുന  കേഭാലത്തട്ട്  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  കേഴനിവുകേള
ലതളനിയനിചതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  സഖഭാവട്ട്  സനി.
അചേക്യുതകമകനഭാന് കകേരളത്തനിലന്റെ മുഖലമനനിയഭായനിരുന കേഭാലത്തഭാണട്ട് ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ്
കകേരള  നനിയമസഭയനില  സതീകറഭായനിരുനതട്ട്.  1976  ലഫെബ്രുവരനി  മുതല  1977  മഭാര്ചട്ട്
വലരയുള്ള  വളലര  ചുരുങ്ങനിയ  സമയത്തട്ട്  മഭാത്രമഭായനിരുനലവങ്കനിലലാം  നനിയമസഭഭാ
സതീകലറന നനിലയനില, സഭഭാനഭാഥലനന നനിലയനില അകദ്ദേഹലാം കേഭാണനിചനിടള്ള കേഴനിവുകേള,
അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  പ്രഭാഗലഭലലാം എല്ലഭാലാം  വഭാഴ്ത്തലപടതഭാലണനട്ട്  ഇദൗ  സന്ദര്ഭത്തനില
അനസ്മരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  വനിദലഭാഭലഭാസ  പ്രവര്ത്തകേലനന  നനിലയനില  അകദ്ദേഹലാം
നലകേനിയനിടള്ള  സലാംഭഭാവനകേലളക്കുറനിചട്ട്  പ്രകതലകേമഭായനി  ഞഭാന്  പരഭാമര്ശേനിചതട്ട്,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനിലല  ലപര്ളയനില  കേഴനിഞ്ഞെ  മൂനനഭാലട്ട്  വര്ഷങ്ങളകനിടയനില
ആരലാംഭനിചനിടളള  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  മറട്ട്  പല  ലസലഫെട്ട്  ഫെനിനഭാന്സനിലാംഗട്ട്
കകേകളജുകേളനിലനനിനട്ട്  വലതലസ്തമഭാലണനട്ട്  കവണലമങ്കനില  പറയഭാലാം.  അവനിലട  വളലര
ഉദഭാരമഭായ സമതീപനകത്തഭാടുകൂടനി  വനിദലഭാര്തനികേലള പ്രകവശേനിപനിക്കുനതനിനലാം വനിദലഭാഭലഭാസ
സദൗകേരലങ്ങള  ലമചലപടുത്തുനതനിനമുളള  സദൗകേരലങ്ങള  അകദ്ദേഹലാം
ഒരുകനിയനിരുനലവനളളതട്ട്  കനരനിടട്ട്  അനഭവമുള്ളതഭാണട്ട്.  എനനികട്ട്  അകദ്ദേഹലത്ത
കനരലത്ത  പരനിചേയമനിലല്ലങ്കനിലലാം,  ഇകഴനിഞ്ഞെ  നഭാല  വര്ഷകഭാലലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡുമഭായനി
ബനലപടട്ട്  പല  സന്ദര്ഭങ്ങളനില  വരനികേയുലാം  കപഭാവുകേയുലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  കനരനിടകേണ
അനഭവത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  വനിനയഭാനത്വനിതമഭായ  ലപരുമഭാറത്തനിലൂലട  ആലരയുലാം
ആകേര്ഷനിക്കുന  വനിശേഭാലമഭായ  മനസനിലന്റെ  ഒരു  പ്രകേടനലാം  അകദ്ദേഹവുമഭായനി
ബനലപടുകമ്പഭാലഴല്ലഭാലാം  അനഭവലപടനിടള്ള  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  തതീര്ചയഭായുലാം,  ഒരു  വലനിയ
കേര്ഷകേ  കസ്നേഹനിയുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കുകവണനിയുളള കപഭാരഭാടലാം  നടത്തനിയ  വലകനിയുലാം
അതുകപഭാലല  തലന  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗലത്ത  പ്രവര്ത്തകേനലാം  പ്രമുഖനഭായ
അഭനിഭഭാഷകേനലമന  നനിലയനിലലല്ലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുകേയുലാം  സഭയനില  സഭഭാനഭാഥനഭായുലാം
മനനിയഭായുലാം  കേഴനിവട്ട്  ലതളനിയനിക്കുകേയുലാം ലചേയ ആദരണതീയനഭായ,  ബഹുമഭാനലനഭായനിരുന
ടനി.എസട്ട്. കജഭാണനിലന്റെ നനിരലഭാണത്തനില ഞഭാന് ദദുഃഖലാം കരഖലപടുത്തുന, ആദരഭാഞ്ജലനികേള
അര്പനിക്കുന. 
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ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെഭാലനിക്കുടനി: സര്, അങലാം ബഹുമഭാനലനഭായ മുഖലമനനിയുലാം
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവുലാം  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനിയുലമഭാലക  പറഞ്ഞെതട്ട്  തലനയഭാണട്ട്
ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണനിലന്റെ  ചേരനിത്രലാം.  കകേരളലത്ത  സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം
ടനി. എസട്ട്. കജഭാണനിലന രഭാഷതീയ-ലപഭാതു രലാംഗത്തുള്ള എല്ലഭാവര്ക്കുലാം അറനിയഭാലാം.  വളലര
സദൗമലനലാം അതുകപഭാലല തലന  അഭനിഭഭാഷകേവൃത്തനിയനില ഏര്ലപടയഭാളുലാം കേര്ഷകേ
സുഹൃത്തുലമഭാലകയഭായ നല്ല കനതഭാവഭായനിരുന ടനി. എസട്ട്. കജഭാണ്.  ആദലഘടത്തനില
ഏതട്ട്  നനിയമസഭയനിലഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹലാം  അലാംഗമഭായനിരുനലതന  കേഭാരലലാം  ഞഭാന്
ഓര്ക്കുനനില്ല.  അകദ്ദേഹലാം  എകപഭാഴലാം  കേഭാര്ഷനികേ  പ്രശ്നങ്ങലള  സലാംബനനിചഭായനിരുന
പ്രസലാംഗനിചനിരുനതട്ട്. അകദ്ദേഹലാം   പ്രസലാംഗനികഭാന് എഴകനറട്ട് നനിനഭാല ഞങ്ങലളഭാലക
പറയുമഭായനിരുന ഇകപഭാള കേഭാര്ഷനികേ പ്രശ്നങ്ങള പറഞ്ഞുതുടങലമനട്ട്.  കൃഷനികഭാര്,
കൃഷനികഭാര്  എനട്ട്  പറഞ്ഞുലകേഭാണനിരനിക്കുലാം.  അങ്ങലന  അതനില  വളലരയധനികേലാം
ലലനപുണലലാം കേഭാണനിക്കുകേയുലാം അവരുലട പ്രശ്നങ്ങള സഭഭാതലത്തനിലലാം കകേരള രഭാഷതീയ
തലത്തനിലലമഭാലക ലകേഭാണ്ടുവരുനതനില വനിജയലാം വരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ കനതഭാവഭാണട്ട്
അകദ്ദേഹലാം.  കകേരള  കകേഭാണ്ഗ്രസകേള വളരുകേയുലാം  തളരുകേയുലാം  പനിലന പനിളരുകേയുലാം
പനിലനയുലാം പനിളരുകേയുലമഭാലക ലചേയ ആ കപ്രഭാസസനില ഒരുപഭാടട്ട്  വലകനിപരമഭായ
നഷ്ടലാം  ഉണഭായ  കനതഭാവഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹലാം.  അലതഭാലക  എല്ലഭാ  രഭാഷതീയത്തനിലലാം
സഭാധഭാരണയഭാണട്ട്.  എനനിരുനഭാലലാം ചേരനിത്രത്തനില നല്ല ഒരു സഭാനമുള്ള ആളഭാണട്ട്
അകദ്ദേഹലാം.  ബഹുമഭാനലനഭായ  സനി.അചേക്യുതകമകനഭാന്  മുഖലമനനിയുലാം  യശേദുഃശേരതീരനഭായ
ഇ.എലാം.എസട്ട്. നമ്പൂതനിരനിപഭാടട്ട് പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവുമഭായനിരുന വലനിയ സമുനതരുലട
കേഭാലഘടത്തനിലഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹലാം  സതീകറഭായതട്ട്  എനളളതുലാം  ചേരനിത്രമഭാണട്ട്.  ആ
മഹഭാകനതഭാവനിലന, നല്ല സുഹൃത്തനിലന, സദൗമലനഭായ, എല്ലഭാവര്ക്കുലാം വളലര ഇഷ്ടലപട
കനതഭാവഭായനിരുന  ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണനിലന്റെ  വനികയഭാഗലാം  തതീര്ചയഭായുലാം  കകേരള
രഭാഷതീയത്തനിനട്ട്  വലനിയ  നഷ്ടലാം  തലനയഭാണട്ട്.  കൃഷനികഭാര്കട്ട്  നഷ്ടമഭാണട്ട്.
നമുലകഭാലക  ഒരു  സുഹൃത്തനിലന്റെ   നഷ്ടമഭാണട്ട്.  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  നനിരലഭാണത്തനില
ഞഭാനലാം എലന്റെ പഭാര്ടനിയുലാം അനകശേഭാചേനിക്കുന.

9.15 A.M]

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    മഭാതന്യൂ  ടനി  .    കതഭാമസട്ട്):  സര്,  അന്തരനിച
ബഹുമഭാനലയഭായ  ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണനിലന  സലാംബനനിചട്ട്  അങലാം  മുഖലമനനിയുലാം
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവുലാം  കേക്ഷനികനതഭാകളുലാം  നടത്തനിയ  എല്ലഭാ  പരഭാമര്ശേങ്ങകളഭാടുലാം
ഞഭാന് പരനിപൂര്ണ്ണമഭായനി കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  1970-ല ആദലമഭായനി നനിയമസഭയനില
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എത്തുകേയുലാം അടനിയന്തരഭാവസ പ്രഖലഭാപനിചതനിലനത്തുടര്നട്ട് അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ പഭാര്ടനി
അനലത്ത  ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  അനകൂലമഭായ  നനിലപഭാടട്ട്  എടുത്തകപഭാള
അനലത്ത സതീകര് ലകേ. ലമഭായ്ദതീന്കുടനി ഹഭാജനി രഭാജനിവചതനിലനത്തുടര്നട്ട് അകദ്ദേഹലാം
സതീകറഭായനി  ലതരലഞ്ഞെടുകലപടുകേയുലാം  ലചേയ.  സദൗമലനഭായ  സതീകര്  എനട്ട്  ആ
കേഭാലഘടത്തനില അകദ്ദേഹലാം അറനിയലപടനിരുന. പനിനതീടട്ട് ഭക്ഷല സനിവനില സലലപ്ലെെസട്ട്
വകുപനിലന്റെ  ചുമതലയുള്ള  മനനിയഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുകമ്പഭാഴലാം  നല്ല  മനികേവുറ
ഭരണകേര്ത്തഭാവഭായനി  അകദ്ദേഹലാം  അറനിയലപട.  ഇനട്ട്  നനിലവനിലനില്ലഭാത്ത,  ഇകപഭാള
എലന്റെ  മണ്ഡലമഭായ  തനിരുവല്ലകയഭാടട്ട്  കചേര്നട്ട്  കേനിടക്കുന  പഴയ  കേല്ലൂപഭാറ
മണ്ഡലലത്തയഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹലാം  പ്രതനിനനിധതീകേരനിചതട്ട്.  അക്ഷരഭാര്തത്തനില  തലന
രഭാവുലാം  പകേലലാം  അതലദത്വഭാനലാം  ലചേയ്യുന  ഒരു  ജനപ്രതനിനനിധനിയഭായനിരുന  ടനി.എസട്ട്.
കജഭാലണനട്ട്  ആ  നഭാടകേഭാര്  നനഭായനി  ഓര്മ്മേനിക്കുനണട്ട്.  ഏതട്ട്  അര്ദരഭാത്രനി
സമയത്തുലാം  ഓടനി  നടനട്ട്  നഭാടനിലല  കേഭാരലങ്ങള,  അവനിടലത്ത  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള അതനില ഇടലപടഭാനള്ള  വലനിയ തഭാലപരലവുലാം  അതനിനകവണനി
അധത്വഭാനവുലാം  സമര്പനിച  വലകനിതത്വമഭായനി  ആ  നഭാടകേഭാര്  ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണനിലന
ഓര്മ്മേനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  വരുലാം  വരഭായ്കകേള  എന്തഭാലണനട്ട്  ഓര്ത്തട്ട്  പരനിഭ്രമനിച
നനിലകഭാലത പുതനിയ പദതനികേള നഭാടനില ലകേഭാണ്ടുവരഭാന് കവണനി വലനിയ  ശമലാം
നടത്തനിയ ജനപ്രതനിനനിധനിയഭാണട്ട്  ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ്.  വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തഭാന്കവണനി പ്രവര്ത്തനിചതനിലന്റെ  കപരനില നനിരവധനി  കകേസകേളനില,  ക്രനിമനിനല
കകേസകേളനിലടകലാം  അകദ്ദേഹലാം  ഉളലപടതട്ട്  ആ  നഭാടകേഭാര്കട്ട്  നനഭായനിടറനിയഭാലാം.
രഭാഷതീയകപഭാരഭാടങ്ങളനില  പലങ്കടുത്തട്ട്  അകദ്ദേഹലാം  കകേസകേളനില  പ്രതനിയഭായനിട
കണഭാലയനട്ട്  എനനികറനിയനില്ല.  പകക്ഷ,  പല  കേഭാരലങ്ങള,  മല്ലപളളനി  തഭാലൂകട്ട്
രൂപതീകേരണവുമഭായനി  ബനലപടട്ട്,  ലഎ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.  കകേഭാകളജട്ട്,  കേല്ലൂപഭാറ
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  അതനിലനകഭാളുപരനി ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട ഒരു
ഡനികപഭാ ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനഭായുള്ള പ്രവര്ത്തന ഫെലമഭായനി നനിരവധനി കകേസകേളനില
അകദ്ദേഹലാം ഉളലപട. അതുലകേഭാണട്ട് വലകനിപരമഭായനി  ഉണഭാകുന ബുദനിമുടകേലളഭാനലാം
പരനിഗണനികഭാലത  അവലയല്ലഭാലാം  ഏലറടുകഭാനളള  തയ്യെഭാലറടുകപഭാടുകൂടനി  വലനിയ
അദത്വഭാനലാം നഭാടനിനകവണനി സമര്പനിച ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേനഭായനി ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ്
സ്മരനികലപടുലാം.  കകേരളലമഭാടഭാലകേ  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  ഓര്മ്മേ  നനിലനനിര്ത്തഭാന്
തകവനിധമുളള   സദൗമലനഭായ  സതീകലറന  കപരട്ട്  അകദ്ദേഹലാം  സമ്പഭാദനിച.   വലനിയ
ബഹുമഭാനലാം  നഭാടകേഭാര്കട്ട്  അകദ്ദേഹത്തനിനഭായനി  സമര്പനികകണതഭായനിടണട്ട്.  ആ
ബഹുമഭാനലാം  നമ്മേള  സമര്പനിക്കുന.   അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  നനിരലഭാണത്തനില  ഞഭാനലാം
എലന്റെ കേക്ഷനിയുലാം അനകശേഭാചേനലാം അറനിയനിക്കുന.
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9.17 A.M] 

ശതീ  .    പനി  .    ലജ  .    കജഭാസഫെട്ട്:  സര്,  ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണനിലന  സലാംബനനിചട്ട്
ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയുലാം പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവുലാം കേക്ഷനികനതഭാകളുലാം പ്രകേടനിപനിച
വനികേഭാരങ്ങകളഭാടട്ട് ഞഭാന് കയഭാജനിക്കുന. 1970-ല ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണനിലന്റെ കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയനിലള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള കേണറനിഞ്ഞെ ഇ.  കജഭാണ് കജകബട്ട് തനിരുവല്ലയനില
ഞഭാന്  സഭാനഭാര്തനിയഭാകേണലമങ്കനില  ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ്  കേല്ലൂപഭാറയനില
സഭാനഭാര്തനിയഭാകേണലമന ശേകമഭായ നനിലപഭാടട്ട്   സത്വതീകേരനിച.  ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ്
രലാംഗത്തട്ട്  വനകപഭാള ഏറവുലാം  സജതീവമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനിടഭാണട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ
രലാംഗത്തട്ട് അകദ്ദേഹലാം മുകനറനിയതട്ട്.  നനിഷ്പക്ഷമഭായനി  എല്ലഭാവലരയുലാം ആദരനിചട്ട്  മുകനഭാട
കപഭാകുന സതീകറഭായനി അകദ്ദേഹലാം ഇദൗ സഭയനില തനിളങ്ങനി.  സനി.  അചേക്യുത കമകനഭാന്
മുഖലമനനിയുലാം ബഹുമഭാനലപട ഇ.എലാം.എസട്ട്.  പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവുമഭായനിരനിക്കുകമ്പഭാള
ആ  സഭലയ  നനിയനനിചലകേഭാണ്ടുകപഭായ  കേഭാരലങ്ങള  ഞഭാന്  ഓര്ക്കുകേയഭാണട്ട്.
അതുകപഭാലല, സനിവനില സലലപ്ലെെസട്ട് വകുപ്പുമനനിലയന നനിലയനില ലചേയ കേഭാരലങ്ങള
ഇവനിലട  സൂചേനിപനിച.  ഒരു നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി  അതലഭാവശേല
സഭാധനങ്ങള  നലഭായവനിലയട്ട്  ലഭനിക്കുന  കകേരള  കസഭാറുകേളകട്ട്  അകദ്ദേഹലാം  തുടകലാം
കുറനിച.  ആ  കമഭാഡലനിലഭാണട്ട്  പനിനതീടട്ട്  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  ഉണഭായതട്ട്.  ഒരു
ജനപ്രതനിനനിധനിലയനള്ള  നനിലയനില  കേല്ലൂപഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിനകവണനി
നടത്തനിയ കപഭാരഭാടലാം,  മല്ലപളളനി തഭാലൂകട്ട്,  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജട്ട് ഇവലയല്ലഭാലാം
അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  സലാംഭഭാവനയഭാണട്ട്.  അവനിലട  ഒരു  മനിനനി  സനിവനില  കസഷന്
സഭാപനിക്കുനതുളലപലട  ആ  കമഖലയുലട  സര്വ്വകതഭാന്മുഖമഭായ  വനികേസനത്തനിന
കവണനി ശേകമഭായ കപഭാരഭാടങ്ങളഭാണട്ട് അകദ്ദേഹലാം നടത്തനിയതട്ട്. അകതഭാലടഭാപലാം  ലളനിത
ജതീവനിതത്തനിലന്റെ  ഉടമയഭായനിരുന  അകദ്ദേഹലാം.  ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ്  യഭാത്ര
പുറലപടുകമ്പഭാള  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  കപഭാകറനില  എലാം.എല.എ.  പഭാസലാം  പത്തട്ട്
രൂപയുമഭാണട്ട്  ഉണഭാകുനതട്ട്.  അതുമഭായനിടഭാണട്ട്  യഭാത്ര  കപഭാകുനതട്ട്.  കകേഭാടയത്തട്ട്
വനഭാല  തനിരുനകരയനില  വളലര  അറനിയലപടുന  കേഞ്ഞെനി  കേനിടന  കഹഭാടലണട്ട്.
ഏറവുലാം  ലചേലവട്ട്  കുറഞ്ഞെ ഭക്ഷണലാം അവനിലട  നനിനട്ട്  കേഴനികഭാലാം.   അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ
ഭക്ഷണലാം അവനിലടയഭായനിരുന.  ആ നനിലയനില വളലര ലളനിതമഭായനി സഭാധഭാരണകഭാകരഭാലടഭാപലാം
പ്രവര്ത്തനിച  ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ്  വളലര  പ്രഗലഭനഭായ  അഭനിഭഭാഷകേനഭായനിരുന.
ഏറവുലാം ഒടുവനില അകദ്ദേഹലാം അഭനിഭഭാഷകേവൃത്തനിയനില ഏര്ലപടനിരുനലവനളളതഭാണട്ട്
കേഭാണഭാന്  കേഴനിയുനതട്ട്.  മഭാരകേമഭായ  കരഭാഗലാം  അകദ്ദേഹലത്ത  ബഭാധനിചലവങ്കനിലലാം
അലതഭാനലാം  സഭാരമഭായനി  കേണകഭാകഭാലത  പ്രവര്ത്തനത്തനില  നനിരന്തരമഭായനി
ഏര്ലപടനിരുന ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ് കകേരള കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട് പഭാര്ടനികട്ട് അതനിശേകമഭായ
സലാംഭഭാവനകേളഭാണട്ട്  നലകേനിയനിടള്ളതട്ട്.   അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ പഭാവന സ്മരണയട്ട് മുമ്പനില
ആദരഭാഞ്ജലനികേള അര്പനിക്കുന.
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9.21 A.M]

ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല  : സര്,  ആദര്ശേഭാധനിഷനിത  രഭാഷതീയലാം  അനലലാംനനിന

ലകേഭാണനിരനിക്കുന   ഈ കേഭാലഘടത്തനില   ഒരു ഗ്രഭാമത്തനില  ജനനിചട്ട്   കേഭാര്ഷനികേ

വൃത്തനിയനികലര്ലപടനിടട്ട് ലപഭാതുപ്രവര്ത്തനത്തനില വനട്ട് എല്ലഭാവനിഭഭാഗലാം ജനങ്ങളുലടയുലാം

പനിന്തുണ  കനടഭാന്   കേഴനിഞ്ഞെനിടള്ള ഒരു  മഭാതൃകേഭാപരമഭായനിടള്ള ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേനലാം

കനതഭാവുമഭായനിരുന  ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ്.  അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട് പല പഭാര്ടനികേളനിലലഭാലക

മഭാറഭാന്  സഭാധനിചനിടലണങ്കനിലത്തലനയുലാം  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  അവസഭാന  കേഭാലത്തട്ട്

അകദ്ദേഹലാം  എന്.ഡനി.എ.യുമഭായനി  ആഭനിമുഖലലാം  പ്രകേടനിപനിചട്ട്  സലാംസഭാരനിചതട്ട്  ഞഭാന്

ഓര്ക്കുന.  അകദ്ദേഹലത്തകപഭാലലയുള്ള  ആദര്ശേഭാധനിഷനിതമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനവലര

നഷ്ടലപടകപഭാകുനതട്ട്  ലപഭാതുപ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  വലനിയ  നഷ്ടമഭാണട്ട്.  അതട്ട്

കകേരളത്തനിലന്റെ ലപഭാതുരലാംഗലത്ത ഒരു നഷ്ടമഭായനി ഞഭാന് കേഭാണുന.  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ

സ്മരണയ്ക്കുമുമ്പനില ഞഭാന് ആദരഭാഞ്ജലനികേള  അര്പനിക്കുന.

9.22 A.M]

തുറമുഖവുലാം  മന്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി   (ശതീ  .

രഭാമചേന്ദ്രന്  കേടനപള്ളനി  ):  സര്,  ഈ  സഭയുലട  സതീകര്  പദവനി

അലങ്കരനിചനിരുന  ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണനിലന്റെ  കദഹവനികയഭാഗലാം  നമ്മുലട  ലപഭാതു

ജതീവനിതത്തനിനട്ട്  വലനിയ  നഷ്ടമഭാണട്ട്  ഉണഭാകനിയനിടള്ളതട്ട്.  സഭയുലട  എല്ലഭാ

തലങ്ങളനിലനനിനലാം  ആദരലാം ഏറ്റുവഭാങ്ങഭാന്  അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്  പ്രയഭാസമുണഭായനിടനില്ല.

വനിദലഭാര്തനി ജതീവനിതകേഭാലത്തുതലന സലാംഘടനഭാ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചട്ട്  പനിനതീടട്ട്

കകേരളത്തനിലന്റെ  രഭാഷതീയ  മണ്ഡലത്തനില  നനിറസഭാനനിദലമഭായനിരനികഭാന്  അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്

സഭാധനിചതട്ട്  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  വലനിയ  കനടമഭായനി  കേഭാണഭാവുനതഭാണട്ട്.  കകേരള

കകേഭാണ്ഗ്രസനിലന്റെ  ആരലാംഭ  കേഭാലലാംലതഭാടതലന  അതനിലന്റെ  കനതൃനനിരയനില

ഉണഭായനിരുന അകദ്ദേഹലാം ലപഭാതുലവ സത്വതീകേഭാരലനഭായനിരുന.  ഇവനിലട ബഹുമഭാനലപട

മുഖലമനനിയുലാം പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവുലാം പറഞ്ഞെ എല്ലഭാ വനികേഭാരങ്ങളുലാം പങ്കുവചലകേഭാണ്ടു

തലന  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  കനതൃസനിദനിയുലാം  ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേകരഭാടുലാം  സഭാമൂഹല

രലാംഗത്തുള്ള  വനിനനിയഭാനത്വനിതവുലാം ലളനിതവുമഭായ സമതീപനങ്ങകളഭാടുലമല്ലഭാലാം കേക്ഷനിരഭാഷതീയ

ബനങ്ങളകതതീതമഭായനി അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട് ഒരു അലാംഗതീകേഭാരലാം കകേരളത്തനിലന്റെ രഭാഷതീയ

ചേരനിത്രത്തനിലണഭാകനിയനിടണട്ട്.   സതീകര് പദവനി അലങ്കരനിചട്ട് ഈ സഭയുലട തലന

നഭാഥനഭായനി പ്രവര്ത്തനിച ടനി. എസട്ട്. കജഭാണനിലന്റെ കദഹവനികയഭാഗത്തനില ഞഭാന് ദദുഃഖലാം

കരഖലപടുത്തുകേയുലാം ആദരഭാഞ്ജലനികേള അര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

842/2017
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9.23 A.M]

ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട് കുമഭാര്:  സര്,  കകേരള കകേഭാണ്ഗ്രസനിലന്റെ സഭാപകേ
കനതഭാകളനില  ഒരഭാളുലാം  ഈ  സഭയുലട  അദലക്ഷനമഭായനിരുന  ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ്
സഭാറനിലന്റെ  നനിരലഭാണത്തനില  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയുലാം  പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവുലമഭാലക  പ്രകേടനിപനിച  വനികേഭാരകത്തഭാടട്ട്  ഞഭാനലാം  കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നഭാലട്ട്
തവണ കേല്ലൂപഭാറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലന പ്രതനിനനിധതീകേരനിചട്ട്, ആ മണ്ഡലത്തനിലല
വനികേസന രലാംഗത്തട്ട് അകദ്ദേഹലാം ലചേയനിടള്ള നല്ല കേഭാരലങ്ങള മുന്നനിര്ത്തനി, ആ നഭാടനിലല
ജനങ്ങളുലട മനസനില ഇനലാം നനിറഞ്ഞുനനിലക്കുന ഒരു ജനകേതീയ കനതഭാവഭായനിരുന
ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ്.  സ്കൂള വനിദലഭാര്തനിയഭായനിരനിക്കുന കേഭാലത്തട്ട് അകദ്ദേഹലാം എലന്റെ
പനിതഭാവനികനഭാലടഭാപലാം  കകേരള  കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്  രഭാഷതീയ  പ്രസഭാനത്തനില
പ്രവര്ത്തനിക്കുകമ്പഭാഴഭാണട്ട് ഞഭാന് അകദ്ദേഹലത്ത കേഭാണുനതട്ട്.  ഞഭാന് ആദലമഭായനി ഒരു
സതീകലറ  കനരനില  കേഭാണുനതട്ട്  അകദ്ദേഹലത്തയഭാണട്ട്.   എകപഭാഴലാം  ചേനിരനിച  മുഖവുലാം
ചേടുലമഭായ  സലാംഭഭാഷണ  രതീതനിയുമഭായനി  അകദ്ദേഹലാം  എല്ലഭാവകരഭാടുലാം  സരസമഭായനി
സലാംസഭാരനിചട്ട് വളലര സദൗമലതകയഭാലട ലപരുമഭാറുനതഭായഭാണട്ട് കേണനിടള്ളതട്ട്. ശതീ. പനി.
ലജ.  കജഭാസഫെട്ട് സഭാര് പറഞ്ഞെതുകപഭാലല വളലര ലളനിതമഭായ ജതീവനിതലാം നയനിച ഒരു
നല്ല  മനഷലന്.  അകദ്ദേഹലാം  കകേരള  കകേഭാണ്ഗ്രസനിലന്റെ  വളര്ചയ്ക്കുലാം  കകേരളത്തനിലല
കേര്ഷകേരുലട  നന്മയ്ക്കുലാം  തലന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലന്റെ  വളര്ചയ്ക്കുലാം  അതനിലപരനി
കകേരളലമന ഈ നഭാടനിലന്റെ നന്മയ്ക്കുലാം കവണനി വളലരയധനികേലാം പരനിശമങ്ങള നടത്തനി.
അകദ്ദേഹലാം  വകതീല  എന  നനിലയനിലലാം  അതനിലപരനി   വനിദലഭാഭലഭാസ  വനിദഗ്ദ്ധന്  എന
നനിലയനിലലാം, വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗത്തട്ട് തലന്റെ മണ്ഡലത്തനിലക്കൂടനി മുകനഭാടവച പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
തുടര്ചയഭായനിടഭായനിരനികഭാലാം  പഭാവലപടവര്കട്ട് പരനിഗണന  നലകുന  തരത്തനിലള്ള  നല്ല
വനിദലഭാഭലഭാസലാം  നലകുകേ  എന  കേഭാഴ്ചപഭാകടഭാടു കൂടനി  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിടള്ളതട്ട്.  എനലാം പഭാവലപടവകരഭാടുലാം കേര്ഷകേകരഭാടുലമഭാപലാം
നനിലയുറപനിച  ഒരു  നല്ല  വലകനിയഭായനിരുന  അകദ്ദേഹലാം.  സതീകര്  എന നനിലയനില
നതീതനിപൂര്വ്വവുലാം  സതലസനവുമഭായനി  സഭയുലടയുലാം  സഭഭാലാംഗങ്ങളുലടയുലാം
അന്തസയര്ത്തനിപനിടനിക്കുന തരത്തനിലള്ള നല്ല പ്രവര്ത്തനങ്ങള കേഭാഴ്ചവചനിടള്ള ഒരു
നല്ല  ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേനഭാണകദ്ദേഹലാം.   അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  നഷ്ടലാം  നമ്മുലട  നഭാടനിനട്ട്
എനലാം ഒരു നഷ്ടലാം തലനയഭാണട്ട്. തലന്റെ വലകനിജതീവനിതത്തനിലല തഭാങ്ങഭാന്കേഴനിയഭാത്ത
സത്വകേഭാരല  ദദുഃഖങ്ങളനിലകപഭാലലാം  മറ്റുള്ളവകരഭാടട്ട്  ചേനിരനിചലാം  സകന്തഭാഷകത്തഭാലടയുലാം
ലപരുമഭാറനി  തലന്റെ  ദദുഃഖങ്ങള  പുറത്തറനിയനികഭാലത  ഈ  നഭാടനിനകവണനി
സലാംസഭാരനിക്കുന ഒരു നല്ല കനതഭാവഭായനി  ജതീവനിചട്ട്  നലമ്മേ വനിടപനിരനിഞ്ഞെ ടനി.  എസട്ട്.
കജഭാണ് സഭാറനിലന്റെ എല്ലഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഓര്ക്കുനകതഭാലടഭാപലാം അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ
ആതഭാവനിനട്ട്  നനിതലശേഭാന്തനി  കനരുന.  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  നനിരലഭാണത്തനില
പഭാര്ടനിയുലടയുലാം ആദരഭാഞ്ജലനികേള അര്പനിക്കുന. 
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9.25 A.M] 

ശതീ  .    എന്  .    വനിജയന് പനിള്ള:  സര്,  ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണനിലന സ്മരനിക്കുകമ്പഭാള
നനിരവധനി ഓര്മ്മേകേള ഈ സഭയ്ക്കുലണനറനിയഭാലാം.   നഭാലഭാലാം  കകേരള നനിയമസഭയനില
1976  ലഫെബ്രുവരനി  മുതല  1977  മഭാര്ചവലര  നനിയമസഭഭാ  സതീകറഭായനി  അകദ്ദേഹലാം
പ്രവര്ത്തനിച.  സതീകര് പദവനികയഭാടട്ട് നതീതനി പുലര്ത്തനിലയനട്ട് പരലക അലാംഗതീകേഭാരലാം
ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണനിനട്ട്  ലഭനിച  എനഭാണട്ട്  ഞഭാന്  മനസനിലഭാകനിയനിടള്ളതട്ട്.
ഇരുപത്തനിലയഭാനട്ട്  വര്ഷകത്തഭാളലാം  അകദ്ദേഹലാം  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേനഭായനിരുന.
ഒരു വര്ഷകഭാലലാം ഭക്ഷല സനിവനില സപപ്ലെെസട്ട് വകുപ്പുമനനി എന നനിലയനിലലാം ഈ
സഭയനിലണഭായനിരുന.  കേല്ലൂപഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിനകവണനി  കൂടുതല
വനികേസനലമത്തനികഭാന്  അകദ്ദേഹലാം  കേഭാണനിച  തഭാല്പരലവുലാം  മഭാതൃകേയഭാണട്ട്.   കകേരള
കകേഭാണ്ഗ്രസനിലല ആദലകേഭാല കനതഭാവട്ട് എന നനിലയനില അറനിയലപടുന ടനി.  എസട്ട്.
കജഭാണ്  കേഭാരണവര്  സഭാനത്തുള്ള  കനതഭാവഭാണട്ട്.  കകേരള  കകേഭാണ്ഗ്രസനിലല
പനിളര്പ്പുകേളനില  നനിലപഭാടുലകേഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹലാം  ശകദയനഭായനി.  നനിയമങ്ങളനിലലാം
ചേടങ്ങളനിലലാം വലനിയ അറനിവുണഭായനിരുന അകദ്ദേഹലാം പ്രമുഖ അഭനിഭഭാഷകേനഭായനിരുന.
ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണനിലന്റെ നനിരലഭാണത്തനില എലന്റെ വലകനിപരമഭായ ദദുഃഖവുലാം  രഭാഷതീയ
പ്രസഭാനത്തനിലന്റെ ദദുഃഖവുലാം വലസനകത്തഭാലട കരഖലപടുത്തുന.  

9.26 A.M]

ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞ്ഞുകമഭാന്:  സര്,  ബഹുമഭാനലനഭായ  ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ്
സഭാറനിലന  സലാംബനനിചട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  സതീകറുലാം  മുഖലമനനിയുലാം  പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവുലാം  മറട്ട്  കേക്ഷനി  കനതഭാകന്മഭാരുലാം  പറഞ്ഞെ  കേഭാരലങ്ങകളഭാലടല്ലഭാലാം  ഞഭാന്
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേഷ്ടലപടലാം  കേഠനിനഭാദത്വഭാനലാം  ലചേയലാം
ലപഭാതുപ്രവര്ത്തന  രലാംഗത്തട്ട്  വളലര  മഭാതൃകേയഭായനി  പ്രവര്ത്തനികഭാന്  ടനി.  എസട്ട്.
കജഭാണ് സഭാറനിനട്ട് കേഴനിഞ്ഞെനിടണട്ട്.  വനിദലഭാര്തനി രഭാഷതീയത്തനിലൂലട രഭാഷതീയ ജതീവനിതലാം
ആരലാംഭനിചട്ട്  കേര്ഷകേരുലടയുലാം  കേര്ഷകേ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലടയുലാം  കക്ഷമത്തനിനലാം
ഐശേത്വരലത്തനിനലാം പുകരഭാഗതനിക്കുലാം കവണനി  പ്രവര്ത്തനികഭാനലാം വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗത്തട്ട്
നനിരവധനി  പരനിഷഭാരങ്ങള നടപനിലഭാകഭാനലാം  അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്  സഭാധനിചനിടണട്ട്.  കകേരള
കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട് പഭാര്ടനിയുലട വളലര സതീനനിയര് കനതഭാവഭായനിരുന അകദ്ദേഹലാം.  2001-ല
ആദലമഭായനി  കകേരള  നനിയമസഭയനികലകട്ട്  കേടനവന  ഞങ്ങലളകപഭാലലയുള്ള
ലചേറുപകഭാര്കട്ട്   ടനി.  എസട്ട്. കജഭാണ് സഭാറനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം മഭാതൃകേയഭായനി മഭാറഭാന്
കേഴനിഞ്ഞെനിടണട്ട്.  ഉച സമയത്തട്ട് എലാം.എല.എ. കഹഭാസലനികനഭാടട്ട് കചേര്നള്ള ഇന്തലന്
കകേഭാഫെതീ  ഹദൗസനില  ആരഭാലലാം  ശദനികലപടഭാലത  ഒരു  സഭാധഭാരണ  മനഷലലന
കപഭാലല അകദ്ദേഹലാം വനട്ട് ഭക്ഷണലാം കേഴനിക്കുകമ്പഭാള ഒരു മുന് സതീകറഭാണട്ട് വനനിരുനട്ട്
ഭക്ഷണലാം  കേഴനിക്കുനലതനട്ട്  ആര്ക്കുലാം  മനസനിലഭാകഭാന്  കേഴനിയുമഭായനിരുനനില്ല.
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വസ്ത്രധഭാരണലാം  ഇകപഭാഴലത്ത  കേഭാലഘടത്തനില  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം  വലനിയ  ശദയുള്ള
കേഭാരലമഭാണട്ട്.  എനഭാല ടനി. എസട്ട്. കജഭാണ് സഭാര്  കവഷത്തനിലലഭാനലാം ശദനികഭാലത
സഭാധഭാരണകഭാരുലട ജതീവനിതലാം തലനയഭാണട്ട്  നയനിചനിരുനതട്ട്.    ഞങ്ങള അകങ്ങഭാടട്ട്
ലചേനട്ട്  പരനിചേയലപടട്ട്  അകദ്ദേഹവുമഭായനി  സദൗഹൃദലാം  പങ്കനിടുകേയുണഭായനി.  ലപഭാതു
പ്രവര്ത്തന  രലാംഗത്തട്ട്  സുതഭാരലവുലാം  സലാംശുദവുമഭായ  പ്രവര്ത്തനമഭാണട്ട്  ടനി.  എസട്ട്.
കജഭാണ് സഭാര് കേഭാഴ്ചവചനിടള്ളതട്ട്.  അന്തരനിച ആ നല്ല മനഷലലന്റെ ഓര്മ്മേയ്ക്കുമുനനില
ആദരഭാഞ്ജലനികേള അര്പനിചലകേഭാണട്ട് നനിര്ത്തുന.

9.29 A.M]

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്:  സര്,  ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ് സഭാറനിലന സലാംബനനിചട്ട്
അങലാം ബഹുമഭാനലനഭായ മുഖലമനനിയുലാം പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവുലാം കേക്ഷനി കനതഭാകന്മഭാരുലാം
പ്രകേടനിപനിച  അകത  വനികേഭാരലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്  എനനിക്കുലാം  പ്രകേടനിപനികഭാനള്ളതട്ട്.  ഈ
കനതഭാകന്മഭാര് അറനിയഭാത്ത, പറയഭാത്ത ഒനരണട്ട് ലചേറനിയ കേഭാരലങ്ങള മഭാത്രകമ ഞഭാന്
പറയുനള.  ബഹുമഭാനലപട  പനി.  ലകേ.  കുഞ്ഞെഭാലനിക്കുടനി സഭാഹനിബട്ട്  ഇവനിലട
സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല വളരുകന്തഭാറുലാം പനിളരുകേയുലാം പനിളരുകന്തഭാറുലാം വളരുകേയുലാം ലചേയ്യുന
കകേരള  കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്  പഭാര്ടനികട്ട്  1964  ഒകകഭാബര്  9-ാം  തതീയതനി  രൂപലാം
ലകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള ആ കയഭാഗത്തനില പലങ്കടുത്തവരനില ജതീവനിചനിരനിക്കുന രണ്ടുകപരനില
ഒരഭാളഭായനിരുന ടനി.  എസട്ട്.  കജഭാണ്.  മലറഭാനട്ട്  ശതീ.  ആര്.  ബഭാലകൃഷ്ണപനിള്ളയഭാണട്ട്.
ബഭാകനി  ഞങ്ങലളഭാലക  പനിനതീടട്ട്  വനകൂടനിയവര്  മഭാത്രമഭാണട്ട്.   അതഭാണട്ട്  സതലലാം.
അവസഭാന കേഭാലത്തട്ട് കകേരള കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട് എന പഭാര്ടനി കവകണഭാലയനട്ട് അകദ്ദേഹലാം
എകനഭാടട്ട്  കചേഭാദനിചനിടണട്ട്.  ഞഭാനലാം  അകദ്ദേഹവുമഭായനി  ഒരു  ലചേറനിയ  തര്കമുണഭായനി.
അകപഭാള ഞഭാന് ലസക്കുലര് പഭാര്ടനിയുലട ലചേയര്മഭാനഭാണട്ട്.  തനിരുവല്ല ടനി.ബനി.-യനികലകട്ട്
എലന വനിളനിപനിച.   ഞഭാന് ലചേനകപഭാള അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞെ എല്ലഭാ ലപഭാതുകേഭാരലങ്ങളുലാം
ശേരനിയല്ല.   ബനി.  ലജ.  പനി.-യുമഭായനി  ഒരു  സഖലമുണഭാകണലമന  ആവശേലമഭാണട്ട്
അകദ്ദേഹലാം ഉനയനിചതട്ട്.  എനനികട്ട് അതനികനഭാടട്ട് കയഭാജനികഭാന് കേഴനിയനിലല്ലനട്ട് ഞഭാന്
അകദ്ദേഹലത്ത  അറനിയനിച.   അതനിലന്റെ  അനന്തര  വശേങ്ങലളഭാലക  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം
അറനിയഭാലാം.  ഞഭാന് അതനികലലകഭാനലാം കേടക്കുനനില്ല.  പകക്ഷ ഒരു സതലമുണട്ട്.   ഒരു
മഭാതൃകേഭാ  എലാം.എല.എ.യഭായനി,  മനനിയഭായനി,  സതീകറഭായനി  എങ്ങലന
പ്രവര്ത്തനികഭാലമനട്ട് ലതളനിയനിച മഭാനല വലകനിതത്വമഭാണട്ട് അകദ്ദേഹലാം.  അകദ്ദേഹലാം മനനി
സഭാനലാം വനിടകപഭായതനിനകശേഷമുള്ള ജതീവനിതലത്തപറനി  അകനത്വഷനിചഭാല കേഭാരലങ്ങള
മനസനിലഭാകുലാം.   അവസഭാന കേഭാലത്തട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള  നഭാലട്ട്  പ്രഭാവശേലലാം  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  നനിര്ബനത്തനിനട്ട്  വഴങ്ങനി
ഞഭാനലാം അവനിലട കപഭായനി.  അതട്ട്  തുടങ്ങരുതട്ട്,  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി ബുദനിമുടണഭാകുലമനട്ട്
വളലര  ശേകമഭായനി  ഞഭാന്  പറലഞ്ഞെങ്കനിലലാം  അകദ്ദേഹലാം  സമ്മേതനിചനിലല്ലനമഭാത്രമല്ല
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പലരനിലനനിനലാം കേടലാം വഭാങ്ങനിയഭാണട്ട് അകദ്ദേഹലാം ആ സഭാപനലാം അവനിലട തുടങ്ങനിയതട്ട്.
അത്രമഭാത്രലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലലയ  കസ്നേഹനിചനിരുന  വന്ദലനഭായ  ഒരു
ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേലനയഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിനട്ട്  നഷ്ടലപടനിടള്ളതട്ട്.  വന്ദലനഭായ
കനതഭാവനിലന്റെ  ഓര്മ്മേയ്ക്കുമുമ്പനില  ആദരഭാഞ്ജലനികേള  അര്പനിക്കുന.  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ
ആതഭാവനിനട്ട് നനിതലശേഭാന്തനി   കനരുന.  

മനി  .    സതീകര്:  അന്തരനിച  മഹതട്ട്  വലകനികയഭാടുള്ള  ആദരസൂചേകേമഭായനി  നമുകട്ട്
അലപസമയലാം എഴകനറട്ട് നനിലകഭാലാം. 

(പകരതകനഭാടുള്ള ആദരസൂചേകേമഭായനി സഭഭാലാംഗങ്ങള അലപസമയലാം എഴകനറ്റു
നനിനട്ട് മദൗനലാം ആചേരനിച.)

മനി  .   സതീകര്: ഓര്ഡര്........ ഓര്ഡര്........ സഭ ഇകപഭാള പനിരനിയുനതുലാം നഭാലള
രഭാവനിലല 8.30-നട്ട് വതീണ്ടുലാം സകമ്മേളനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.

(2016  ജൂണ് മഭാസലാം  28-ാം തതീയതനി  ലചേഭാവ്വഭാഴ്ച  രഭാവനിലല  8.30-നട്ട്  വതീണ്ടുലാം
സകമ്മേളനിക്കുനതനിനഭായനി സഭ രഭാവനിലല 9.33-നട്ട് പനിരനിഞ്ഞു.)




